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Resumo 

 

Introdução: Em Portugal, a partir de Abril de 2007, o abortamento por opção da mulher 

passou a ser legal mas o reconhecimento de que a interrupção da gravidez não é, nem 

deve ser, encarada como um método anticoncecional leva a que a prevenção da gravidez 

indesejada e o consequente abortamento seja uma prioridade entre as questões de 

saúde pública da mulher havendo, por isso, necessidade de implementação de 

programas de educação para a saúde adequados a cada fase da vida dos indivíduos. 

Objetivos: Caracterizar a população que recorreu à Interrupção da Gravidez Opcional na 

Maternidade Júlio Dinis no ano de 2012; identificar características sociodemográficas das 

mulheres e condicionantes em que a gestação indesejada e consequente abortamento 

ocorre. 

Materiais e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo de todas as interrupções da 

gravidez feitas por opção da mulher na Maternidade Júlio Dinis durante o ano de 2012 

(n=1123) com base na análise dos Registos da Interrupção da Gravidez da Direção Geral 

de Saúde e de uma base de dados feita pelas enfermeiras responsáveis pela consulta. 

Resultados: A maioria das mulheres tem entre 22 e 24 anos (17,5%) e têm 

predominantemente nacionalidade portuguesa (89,2%). Cerca de 67,7% são solteiras 

mas 29,6% delas vivem com o companheiro. Em 61,1% do número total, as mulheres 

têm habilitações académicas ao nível do ensino secundário ou superior mas apenas 51% 

delas são profissionalmente ativas; 21,4% são estudantes e as restantes encontram-se 

desempregadas (27,5%). A grande maioria das mulheres estava a realizar a interrupção 

da gravidez pela primeira vez (82,1%) e 17,9% estavam a repetir o procedimento. 

Conclusões: O recurso à interrupção da gravidez opcional é independente da situação 

profissional, formação académica e nível socioeconómico da mulher. Torna-se importante 

apostar nos cuidados de saúde primários e aumentar, em número e cobertura, as 

consultas de planeamento familiar dado o seu importante papel na prevenção da gravidez 

indesejada. 

Palavras-chave 

Abortamento, interrupção da gravidez opcional, Maternidade Júlio Dinis, população, 

contraceção  
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Abstract 

 

 

Introduction: In Portugal since April 2007 an abortion by a woman's choice became legal 

but the recognition that a termination of a pregnancy is not, nor it should be, seen as an 

anticoncecional method entails that the prevention of an unwanted pregnancy and 

subsequent abortion is a priority among public health issues of women having, therefore, 

a need to implement health education programs appropriate to each stage of life of 

individuals.  

Objectives: Characterization of the population that uses the Optional Termination of 

Pregnancy in Maternidade Júlio Dinis in 2012. Identify sociodemographic 

characteristics of women and constrains in an unwanted pregnancy and its subsequent 

abortion.  

Materials and Methods: A retrospective study was performed on all abortions done 

by  woman's choice in Maternidade Júlio Dinis during the year of 2012 (n = 1123) based 

on analysis of the termination of pregnancy records of the da Direção Geral de Saúde and 

in a database made by the nurses responsible for the consult. 

Results: Most women have between 22 and 24 years (17.5%) and have predominantly a 

Portuguese nationality (89.2%). About 67.7% are single but 29.6% of them are living with 

their partner. 61.1% of the total of women have academic qualifications at the level of 

secondary or higher education, but only 51% of them are professionally active; 21.4% are 

students and the rest are unemployed (27.5%). The vast majority of women had to 

perform the termination of their pregnancy first (82.1%) and 17.9% were repeating the 

procedure.  

Conclusions: The use of the optional termination of pregnancy is independent of 

women’s employment, socioeconomic status, and educational background. It is important 

to invest in primary health care and the increase in number and coverage of family 

planning consultations, given its important role in preventing an unwanted pregnancy. 

Keywords 

Abortion, optional termination of pregnancy, Maternidade Júlio Dinis, population, 

contraception 
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Introdução 

 

Enquadramento 

A gravidez, inerente à capacidade de reprodução humana, é estimada que ocorra 

num período de 40 semanas ou nove meses [1] e a sua interrupção pode ocorrer em 

qualquer altura da gestação, seja de forma espontânea, por motivos eletivos ou por 

razões relacionadas com a saúde da mulher ou do embrião/feto [2]. 

O abortamento é definido como a interrupção da gravidez antes que o feto seja 

capaz de sobreviver de forma independente [3], ou seja, antes de ser atingida a 

viabilidade fetal e constitui o procedimento ou evento que leva ao aborto, que consiste no 

resultado [2,4]. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define viabilidade fetal como 22 semanas 

completas de gestação ou o feto pesar 500g ou mais [5]. De acordo com esta definição, a 

interrupção da gravidez pode ser considerada um abortamento (espontâneo ou induzido) 

se ocorrer antes que o feto tenha atingido a viabilidade fora do útero ou o parto de um 

bebé prematuro se esse limite já tiver sido ultrapassado [6]. 

Torna-se importante definir termos relacionados com o aborto. 

O Comité de Ética da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) 

define abortamento provocado como “a interrupção da gravidez pelo uso de fármacos ou 

intervenção cirúrgica após a implantação e antes que o embrião ou feto se tenha tornado 

independentemente viável” [7]. 

A interrupção voluntária da gravidez (IVG) ou interrupção da gravidez opcional (IGO) 

diz respeito à situação em que o término da gravidez é desejado pela mulher, sem que 

existam problemáticas de saúde da mulher ou do embrião/feto que comprometam o 

normal decurso da gestação ou pelo facto de a gravidez ter resultado de um crime contra 

a liberdade e autodeterminação sexual [8]. Poderá tratar-se da anulação de uma gravidez 

normal por decisão de uma mulher normal em relação a um feto normal [2] e é quase 

sempre o resultado de uma gravidez não planeada e não desejada [6].  

A gravidez pode ser indesejada por uma variedade de razões presentes na maioria 

das culturas: a ausência de um pai, restrições económicas, a interferência com as 

expectativas de vida, incapacidade de serem bons pais, conflito com as normas sociais 

vigentes, problemas de saúde e a ausência de suporte social para as mulheres grávidas 

e seus filhos [3]. Outras razões mais complexas poderão estar subjacentes a relações 

sexuais forçadas ou não consentidas e falta de determinação das mulheres, em muitos 

países, em matéria de saúde sexual e reprodutiva [3,9]. No entanto, o principal fator que 

contribui para a gravidez indesejada é a baixa taxa de utilização eficaz de métodos 
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contracetivos [10]. Problemas como dificuldades de acesso a métodos preferidos de 

contraceção, uso incorreto ou inconsistente e falha do método usado, refletem o fracasso 

dos programas de planeamento familiar para atender às necessidades contracetivas de 

todas as mulheres em risco de uma gravidez indesejada [9]. 

Segundo a OMS estima-se que, a cada ano, em todo o mundo, cerca de 210 milhões 

de mulheres engravidam e destas apenas 135 milhões levam a gravidez a termo, sendo 

que as restantes 75.000.000 gravidezes acabam em nados-mortos e abortos, 

espontâneos ou induzidos [11]. 

Também de acordo com os dados do The Alan Guttmacher Institute (2009) cerca de 

70.000 mulheres morrem a cada ano em consequência de abortamentos inseguros e 

milhões de mulheres nos países em desenvolvimento experimentam consequências a 

curto e longo prazo para a saúde com vários graus de gravidade e muitas com 

necessidade de tratamento [10]. Em Portugal, na última década, para cerca de uma 

dezena de mortes maternas/ano uma, em média, foi atribuída a complicações pós-aborto 

inseguro [12]. 

De acordo com a OMS, abortamento inseguro é definido como “um procedimento 

para interromper uma gravidez indesejada, realizada por pessoas que não têm as 

habilidades necessárias ou num ambiente que não tem os padrões médicos mínimos ou 

ambos” [13]. Em contraste, um abortamento médico ou cirúrgico quando realizado por 

médicos e enfermeiros devidamente treinados, utilizando métodos modernos em 

condições de higiene adequadas é considerado muito seguro porque implica um risco 

extremamente baixo para a mulher [6,14], o que explica por que praticamente não há 

mortes maternas devidas ao aborto nos países desenvolvidos [10]. 

 Dados da OMS de 2008 revelam que em países onde as leis são restritivas a 

maioria dos abortamentos são inseguros, privilegiando a realização de abortamentos 

clandestinos e sem condições de higiene ou segurança; por outro lado, nos países com 

leis de aborto menos restritivas há evidências de que a taxa de abortamentos inseguros e 

a morte materna por esse tipo de complicações é extremamente rara [11,12]. Em suma, 

existem fortes indícios de que a proibição legal não é uma ferramenta eficaz para reduzir 

a incidência do abortamento [3] dado que as restrições legais aumentam a percentagem 

de procedimentos ilegais e inseguros [11], cujas complicações podem levar a morbilidade 

e mortalidade sendo uma das principais causas de mortes maternas [9]. 

Até 1984 a prática da interrupção da gravidez era punível em Portugal em qualquer 

circunstância, levando a que a maioria dos abortamentos acontecesse ilegalmente ou 

fora do país [15]. No entanto, desde essa altura a legislação respeitante à interrupção da 

gravidez tem vindo a ser modificada, promovendo o direito à proteção da saúde da 
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mulher, protegendo a sua saúde e contribuindo para uma escolha informada, livre e 

esclarecida [2]. 

Em 1984 e 1997, duas leis despenalizaram a interrupção da gravidez em quatro 

situações diferentes regulamentadas pelo artigo 142º do Código Penal [16,17]: 

(1) Quando constitua o único meio de remover perigo de morte ou lesão grave e 

irreversível para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida; 

(2) Quando se mostre indicado para evitar perigo de morte ou lesão grave e 

duradoura para o corpo ou a saúde física ou psíquica da mulher grávida (até às 

12 semanas de gestação); 

(3) Em caso de grave doença ou malformação do feto (até 16 semanas de gestação 

desde 1984 e até 24 semanas desde 1997); 

(4) Em caso de violação, designação alterada desde 1997 para "crime contra a 

liberdade sexual" (até 12 semanas completas desde 1984 e, a partir de 1997, até 

às 16 semanas de gestação). 

Apesar de a alteração de então representar um avanço considerável, o articulado da 

lei não incluía, de forma explícita, a maior parte das razões pelas quais as mulheres 

abortavam, que são motivos de ordem pessoal, emocional, familiar ou social [18]. 

Embora essas indicações ainda se apliquem, desde Abril de 2007, com a Lei 

n.º16/2007 de 17 Abril, o abortamento por opção da mulher passou a ser legal, desde 

que realizado até às 10 semanas de gestação, independentemente das suas razões e 

totalmente pago pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) [19].  

Os diferentes diplomas legais desde a década de 80 até à atualidade refletem o 

desenvolvimento da legislação acerca da interrupção da gravidez. Considera-se que a 

falta de legislação a este respeito terá contribuído em larga escala para as elevadas 

taxas de mortalidade e morbilidade no âmbito da saúde materna, pelo que as mudanças 

nas legislações baseadas no impacto inerente à proteção da saúde das mulheres terão 

sido benéficas [2]. 

Em geral, para além das circunstâncias em que o abortamento pode ser feito 

legalmente, o artigo 142º estabelece outras condições que devem ser cumpridas, como o 

limite máximo de idade gestacional, a qualificação do profissional de saúde que pode 

realizar o procedimento e as instalações em que pode ser realizado, bem como os 

requisitos para consentimento informado, aconselhamento e períodos de reflexão [3]. 
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Interrupção Voluntária da Gravidez 

Consulta prévia 

De acordo com as normas legais em vigor, é obrigatória a realização de uma 

consulta médica preliminar que visa estabelecer a idade gestacional, a recolha de dados 

clínicos, fornecer informação sobre eventuais consequências do procedimento para a 

saúde da mulher e sobre o método contracetivo a iniciar após o abortamento [2,19,20]. 

Os profissionais de saúde que estão responsáveis por estas consultas deverão 

desenvolver competências que lhes permitam identificar as situações que requeiram 

outro tipo de suporte para a tomada de decisão consciente e que não poderá ser 

facultado apenas na consulta prévia. Poderão estar presentes antecedentes do foro 

psicológico e/ou psiquiátrico, de grande pobreza e/ou de ausência de suporte social ou 

evidências de coerção e a estas mulheres em particular, mas também a todas que o 

solicitem, deve ser disponibilizado um apoio específico por psicólogo ou assistente social, 

assim como informação escrita sobre as condições de apoio fornecidas pelo Estado na 

prossecução da gravidez e à maternidade [12], sendo que estas últimas possibilidades de 

acompanhamento se revestem de carácter facultativo [2,19,20]. 

Tendo em conta que os riscos de uma interrupção de gravidez são tanto menores 

quanto menor for a idade gestacional, o período entre a marcação e a efetivação da 

consulta prévia não deve ser superior a 5 dias [12]. 

Período de reflexão 

É obrigatório um período de reflexão mínimo de três dias, durante os quais a grávida 

pode obter aconselhamento voluntário psicológico e/ou social (fornecido por um psicólogo 

e um assistente social, respetivamente) [19,20]. 

Interrupção da gravidez 

As circunstâncias que tornam não punível a interrupção da gravidez devem ser 

atestadas no Certificado de comprovação do tempo de gestação, escrito e assinado 

antes da intervenção por um médico diferente daquele que realizará ou dirigirá o 

procedimento [21]. No mesmo sentido, o tempo de gestação no momento da interrupção 

deve ser comprovado ecograficamente ou por outro meio adequado à luz da leges artis 

[2,19]. 

O Consentimento livre e esclarecido deve ser prestado em documento assinado pela 

mulher ou a seu rogo [22], sempre após o período de reflexão mínimo. No caso de a 

mulher ser menor de 16 anos ou psiquicamente incapaz, a tomada de decisão fica a 
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cargo do seu representante legal, ascendentes, descendentes ou, na sua inexistência, 

quaisquer parentes da linha colateral [2,19]. 

A interrupção da gravidez pode ser efetuada por meios farmacológicos ou cirúrgicos, 

sendo a determinação da idade gestacional um fator crítico para a seleção do método 

mais apropriado [14,23]. 

Os métodos não cirúrgicos de interrupção da gravidez têm provado ser seguros e 

eficazes com resultados equivalentes aos dos métodos cirúrgicos [23]. 

O procedimento recomendado pela OMS e considerado o mais eficaz até às 9 

semanas de gestação utiliza a associação de Mifepristone e Misoprostol [14,24], sendo 

esta associação segura e bem tolerada pela mulher, com uma taxa de eficácia que atinge 

os 98% [14,23]. Em cerca de 2 a 5% das mulheres tratadas com esta associação pode 

haver necessidade de procedimento cirúrgico posterior para completar o esvaziamento 

uterino ou para controlar a hemorragia [14,23].  

Todos os métodos que envolvem a interrupção mecânica de uma gravidez por um 

médico ou profissional de saúde treinado são classificados como abortos cirúrgicos [3,6].  

A dilatação e curetagem é o método mais tradicional [3,6], mas atualmente o método 

cirúrgico preferido para a interrupção da gravidez até às 10 semanas de gestação é a 

aspiração por vácuo; este procedimento tem vindo a substituir o anterior na maioria dos 

países industrializados [24], dado ser mais seguro e muito menos doloroso para as 

mulheres [14]. 

Na ausência de contraindicações médicas, sociais ou geográficas, a interrupção da 

gravidez deve ser realizada em regime ambulatório [24]. No entanto, calcula-se que, em 

média, cerca de 5% das mulheres venham a ter indicação para internamento [24,25].  

Consulta de revisão 

Após a interrupção da gravidez deverá ficar agendada uma consulta de saúde 

reprodutiva/planeamento familiar a realizar no prazo máximo de 15 dias [20] para 

confirmar a eliminação completa do conteúdo uterino e definir o método contracetivo a 

iniciar [23].  

O retorno da fertilidade é rápido, surgindo cerca de duas semanas após o 

abortamento sendo, por isso, importante e imprescindível garantir uma contraceção 

eficaz o mais precocemente possível [8]. 

No processo de escolha/decisão do método contracetivo e no sentido daquele ser 

eficaz, os profissionais devem tentar perceber e também fazer a mulher entender o que 

falhou, para que as mesmas falhas não se repitam aumentando o risco de interrupção 
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voluntária da gravidez recorrente [8]. Nestes casos, devem ser considerados os métodos 

que dependam menos de falhas humanas, nomeadamente os esquecimentos [8,23].  

A contraceção hormonal, oral ou injetável pode ser iniciada no próprio dia do 

abortamento e o dispositivo intra-uterino (DIU) ou o implante pode ser colocado na 

consulta de controlo. Se na instituição onde foi realizado o abortamento for possível e, no 

caso de ser essa a decisão da mulher, pode ser realizada a laqueação tubar [23,25]. 

Estratégias de prevenção da interrupção da gravidez 

O aumento do número de gravidezes não desejadas tem implicações no crescimento 

saudável da sociedade que não podem ser ignoradas. Poderá estar associado, por um 

lado, a problemas de integração social potenciando e perpetuando um ciclo de pobreza 

para a mulher e para os seus filhos e, por outro lado, ao aumento do número de 

interrupções da gravidez [26,27]. 

A maioria dos abortos de repetição são a manifestação de uma falha do sistema de 

cuidados de saúde no campo da saúde sexual e reprodutiva, refletindo um 

comportamento negligente da mulher e/ou do seu parceiro [28].  

De acordo com a FIGO, os governos devem esforçar-se por promover os direitos, os 

graus de protagonismo social e saúde da mulher, para além de tentar prevenir a gravidez 

indesejada através da educação, do aconselhamento e da disponibilização de informação 

adequada que permita uma decisão reprodutiva consciente recorrendo ao planeamento 

familiar e não ao abortamento [2,7]. 

Apesar de tudo isto, deverá haver a consciência de que, apesar dos vários 

programas de planeamento familiar que se estabeleçam, haverá sempre um número 

significativo de mulheres que utilizarão o aborto como único método contracetivo, estando 

este facto bem comprovado nos países que liberalizaram amplamente a interrupção 

voluntária da gravidez [29].  

Em 2004, a Assembleia da República recomendou ao governo medidas de 

prevenção no âmbito da interrupção voluntária da gravidez divididas em quatro áreas de 

atuação: Educação, Apoio à maternidade, Planeamento familiar e Interrupção voluntária 

da gravidez [30]. 

Referente à educação, entre outras recomendações, constava a criação de uma área 

curricular dirigida especificamente aos alunos do 3º ao 9º ano de escolaridade e 

vocacionada para a educação dos comportamentos nos domínios da civilidade e da 

saúde física e mental, com especial prioridade à saúde sexual e reprodutiva [30].  
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Na área do apoio à maternidade sugeria-se a criação de condições especiais no 

acesso a creches e jardins-de-infância por parte dos filhos de jovens mães estudantes 

com o objetivo de lhes permitir a continuação no sistema de ensino [30]. 

Quanto ao planeamento familiar, recomendava-se garantir que todas as farmácias, 

de forma permanente, assegurassem a dispensa de todos os meios e métodos 

contracetivos previstos na legislação em vigor; promover a articulação entre diversos 

serviços de saúde com o objetivo de alargar a cobertura efetiva de consultas de 

planeamento familiar e de saúde materna aos adolescentes e jovens; reforçar as 

condições de acesso aos meios e métodos contracetivos de forma a prevenir e evitar a 

gravidez indesejada, especialmente em grupos particularmente vulneráveis, devido a 

exclusão social, carência económica ou dificuldades de acesso à rede de saúde pública; 

e reduzir os tempos de espera das cirurgias de laqueação e de vasectomias [30].  

Na área da interrupção voluntária da gravidez sugeria-se que, através de orientações 

precisas aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, fosse garantido o integral e 

atempado cumprimento da Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez às mulheres que se 

encontrassem em situação que preenchesse as condições legais [30]. 

Apesar desta resolução da Assembleia da Republica ser anterior à despenalização 

da interrupção da gravidez por opção da mulher até às 10 semanas de gestação, 

mantém-se atual. 

Tão importante como a (im)possibilidade da realização da interrupção da gravidez é 

a necessidade de implementação de programas de educação para a saúde adequados a 

cada fase da vida dos indivíduos [2]. Reforça-se a necessidade do comportamento 

contracetivo ser também integrado nos programas de educação e de promoção da saúde 

sexual e reprodutiva masculina. Questões como prevenção da gravidez e de infeções 

sexualmente transmissíveis devem ser, numa sociedade que se pretende igualitária em 

termos de género, entendidas como responsabilidade de mulheres e homens [26,27]. 

Pelo reconhecimento de que a interrupção da gravidez não é, nem deve ser encarada 

como um método anticoncecional, a educação para a saúde deve ser exercida de modo 

que os indivíduos previnam e minimizem o seu recurso a esta prática [2]. 

Deste modo e porque a prevenção da gravidez indesejada e consequente 

abortamento deve ser uma prioridade entre as questões de saúde pública da mulher [3], 

é importante caracterizar a população que recorre à interrupção voluntária da gravidez o 

melhor possível. 

Quanto mais informação for conhecida sobre quais as condições sociais, fatores 

socioeconómicos e características pessoais mais comuns nas mulheres que têm uma 

gravidez indesejada/ inesperada e que recorrem ao abortamento, quanto mais 
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pormenorizada for a informação acerca do grupo etário, grau de instrução, situação 

laboral e até concelho de residência, mais facilmente será possível adequar os 

programas de prevenção/educação, campanhas de planeamento familiar e outras 

medidas destinadas a diminuir a taxa de gestações não desejadas a essa população. 

 

Objetivos 

Dentro deste contexto, é objetivo geral deste estudo caracterizar a população que 

recorreu à Interrupção da Gravidez Opcional (IGO) na Maternidade Júlio Dinis no ano 

2012, identificar as características sociodemográficas destas mulheres e as 

condicionantes em que o abortamento ocorre. 
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Materiais e Métodos 

 

Foi realizado um estudo retrospetivo que incluiu a análise de todas as IGO’s feitas 

por opção da mulher entre Janeiro e Dezembro de 2012 na Maternidade Júlio Dinis 

(n=1123).  

Foram excluídas do estudo todas as IGO’s feitas por outros motivos: único meio de 

remover perigo de morte ou grave lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica 

da grávida, evitar perigo de morte ou grave e duradoura lesão para a saúde física ou 

psíquica da grávida, grave doença ou malformação congénita do nascituro e gravidez 

resultante de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual.  

Para a caracterização das utentes recorreu-se aos Registos da Interrupção da 

Gravidez preenchidos pelos profissionais de saúde, um registo normalizado através do 

qual todas as IGO’s efetuadas ao abrigo do nº 1 do artigo 142º do Código Penal são 

obrigatoriamente declaradas à Direção Geral de Saúde (ver anexo I), para além de 

informações constantes de uma base de dados em Excel 2010 fornecida pelas 

enfermeiras responsáveis por esse departamento. A base de dados é anónima e contém 

informações recolhidas pela enfermeira antes da interrupção da gravidez.  

Foi usada uma ficha de recolha de dados construída para o efeito e aplicada sempre 

pela mesma investigadora. Quando foram encontradas incoerências entre dados dos dois 

registos foi dada preferência às informações constantes no Excel tendo em conta o seu 

pormenor. Considerou-se que uma variável era “desconhecida” em 2 situações: registo 

em branco e “desconhecido”. 

Todos os dados foram recolhidos sem consulta do processo clínico das utentes 

garantindo o total anonimato das participantes. 

Foram escolhidas e analisadas variáveis quantitativas e qualitativas relacionadas 

com as características sociodemográficas das mulheres: Nacionalidade / Idade / Distrito e 

concelho de residência / Estado civil e Regime de coabitação / Nível de instrução 

concluído / Situação profissional da grávida e do companheiro / Nº de filhos / Ano do 

último parto / Nº de interrupções da gravidez / Ano da última IGO / Uso de contraceção / 

Presença numa consulta de planeamento familiar no último ano / Semanas de gestação 

no momento da intervenção.  

A elaboração da base de dados foi realizada no programa informático Excel 2010 e o 

estudo estatístico foi efetuado recorrendo ao Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), 21ª versão para Windows. 
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Resultados 

 

A população total do estudo é constituída por 1123 mulheres. 

O número de IGO’s distribui-se pelos meses de uma forma heterogénea (Figura 1), 

verificando-se um predomínio nos meses de Primavera/Verão.  

 

Figura 1. Distribuição das IGO's por mês 

Análise das características sociodemográficas das mulheres  

A - Nacionalidade 

Quando é analisada a nacionalidade das mulheres que recorreu à IGO verifica-se 

que esta é predominantemente portuguesa (89,2%). Cerca de 10% são mulheres de 

nacionalidade estrangeira, havendo uma grande expressão das nacionalidades cabo 

verdiana e brasileira representando, respetivamente, 3,7% (n=42) e 2,4% (n=27) da 

população total. 

B - Idade 

No que diz respeito à idade das mulheres, a grande maioria encontra-se no grupo 

etário dos 22-24 anos (17,5%), seguido por outros três grupos predominantes com uma 

percentagem também significativa, 19-21 anos (13,4%), 25-27 anos (14%) e 28-30 anos 

(14,2%). Assim, as mulheres com idade entre os 19 e os 30 anos perfazem 59,1% do 

total. Cerca de 8,8% da população total corresponde a jovens com idade inferior a 18 

anos (Figura 2). 

A idade mínima encontrada foi de 13 anos e a máxima de 46 anos. 
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Figura 2. Caracterização do grupo por grupo etário 

C - Distrito e concelho de residência 

A generalidade das mulheres que recorreram à IGO mora no distrito do Porto 

(91,3%). Para além do Porto, os distritos de residência mais representados na população 

são Aveiro (3%; n=34), Braga (2,5%; n=28) e Viseu (0,9%; n=10). 

Relativamente ao concelho de residência, 40,1% das mulheres são do Porto. Para 

além deste, os concelhos com maior expressão na população são Gondomar (18,3%), 

Vila Nova de Gaia (7,5%), Matosinhos (6,9%) e Maia (4,7%). 

D - Estado civil/ Regime de Coabitação 

Foi efetuada a distribuição da população em relação ao estado civil e verificou-se 

que grande parte das mulheres é solteira (67,7%). As mulheres casadas representam 

22,4% da população e as divorciadas correspondem apenas a 7,3%. Os restantes 

estados civis (viúva e separada) representam uma minoria dentro do total da população 

(0,7%). 

A maioria das mulheres solteiras têm entre 22 e 24 anos (22,1%), 19,9% das 

mulheres casadas têm entre 37 e 39 anos e 26,8% das mulheres divorciadas encontram-

se no grupo etário dos 31 aos 33 anos.  

Em todos os grupos etários até aos 36 anos o número de mulheres solteiras é 

superior ao de mulheres casadas, a partir dessa idade as percentagens invertem-se e a 

percentagem de mulheres casadas é superior. 

Em relação ao regime de coabitação, concluiu-se que 44,6% das mulheres vivem  
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com o companheiro e têm idades compreendidas entre 28 e 30 anos (16%), contrastando 

com 54,4% que não vivem em casal. Verificou-se também que 29,6% das mulheres 

solteiras e 35,4% das divorciadas vivem em regime de coabitação, contrastando com 

96,4% das mulheres casadas. 

E - Nível de instrução concluído 

Relativamente ao nível de instrução concluída, a maioria das mulheres tem 

habilitações académicas ao nível do ensino secundário e do ensino superior. Apenas 

numa minoria dos casos as mulheres afirmaram não ter qualquer tipo de escolaridade 

(Tabela I). 

 
n % 

Não sabe ler nem escrever 2 0,2 

Sabe ler sem ter frequentado a escola 5 0,4 

Ensino Básico - 1º ciclo 60 5,3 

Ensino Básico - 2º ciclo 111 9,9 

Ensino Básico - 3º ciclo 246 21,9 

Ensino Secundário 404 36 

Ensino Superior 282 25,1 

Desconhecido 13 1,2 

Tabela I. Caracterização do grupo por nível de instrução concluído 

Discriminando esta variável por grupo etário, conclui-se que 21% das mulheres com 

habilitações ao nível do ensino secundário tem entre 22 e 24 anos, 18,8% das mulheres 

com habilitações ao nível do ensino superior tem entre 28 e 30 anos e 17,9% da 

população com habilitações ao nível do 3º ciclo tem entre 16 e 18 anos. 

F - Situação profissional da grávida 

Foi efetuada a análise da situação profissional da grávida e verificou-se que, no total 

da população, 21,4% das mulheres são estudantes, 27,5% encontram-se 

desempregadas e 51% são mulheres profissionalmente ativas que pertencem a grupos 

profissionais específicos (n=573). 

Das mulheres empregadas, 18,3% tem entre 28 e 30 anos e possuem habilitações 

literárias ao nível do ensino secundário e ensino superior (34,6% e 34,4%, 

respetivamente). As mulheres que se encontram atualmente desempregadas têm 

habilitações ao nível do 3º ciclo e ensino secundário (28,2% para ambas) e têm entre 22-

24 anos e 28-30 anos (16,8% para ambos os grupos etários). Cerca de 35% do número 

total de estudantes tem entre 19 e 21 anos e habilitações literárias maioritariamente ao 

nível do ensino secundário (49,6%).  
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Encontrou-se na população uma distribuição heterogénea entre os grupos 

profissionais das mulheres profissionalmente ativas, sendo o grupo mais expressivo o de 

“Trabalhadores não qualificados” que representa 30% do total (Tabela II). 

 
n % 

Tabelas Superiores da Administração 
Pública, Dirigentes e Tabelas Superiores de 
Empresa 

8 1,4 

Especialistas das Profissões Intelectuais e 
Científicas 

120 20,9 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 71 12,4 

Pessoal Administrativo, Serviços e similares 106 18,5 

Agricultores, Operários, Artífices e outros 
Trabalhadores Qualificados 

67 11,7 

Forças militares e militarizadas 6 1 

Trabalhadores não qualificados 172 30 

Trabalho doméstico não remunerado 19 3,3 

Desconhecido 4 0,7 

Tabela II. Caracterização do grupo por situação laboral da grávida 

G - Situação profissional do companheiro da grávida 

A situação profissional do companheiro da grávida é desconhecida em 17% dos 

casos. Cerca de 17,9% dos companheiros encontram-se desempregados, 12,4% são 

estudantes e, no caso dos homens profissionalmente ativos, a classe laboral mais 

representada é a dos “Trabalhadores não qualificados” (Tabela III). 

 n % 

Tabelas Superiores da Administração 
Pública, Dirigentes e Tabelas Superiores de 
Empresa 

15 1,3 

Especialistas das Profissões Intelectuais e 
Científicas 

80 7,1 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 48 4,3 

Pessoal Administrativo, Serviços e similares 103 9,2 

Agricultores, Operários, Artífices e outros 
Trabalhadores Qualificados 

135 12 

Forças militares e militarizadas 21 1,9 

Trabalhadores não qualificados 190 16,9 

Trabalho doméstico não remunerado 0 0 

Estudante 139 12,4 

Desempregado 201 17,9 

Desconhecido 191 17 

Tabela III. Caracterização do grupo por situação laboral do companheiro da grávida 
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Quando se compara a situação laboral do companheiro com a da grávida verifica-se 

que, no total de mulheres desempregadas, 31,1% dos companheiros também se 

encontram em situação de desemprego e, no grupo das estudantes, 49,2% dos 

companheiros são também estudantes. 

H - Filhos  

Ao analisar o número de filhos, verificou-se que 51,1% do número total de mulheres 

tem filhos. Destas, o maior número tem 1 filho (28%) ou 2 (17,5%) e apenas 5,6% tem 3 

ou mais filhos. 

No que diz respeito ao número de anos entre o último parto e a IGO atual 

verificou-se que há uma minoria de mulheres que realiza a IGO no mesmo ano em que 

teve o filho (2,1%), sendo que 58,3% delas tem entre 22 e 24 anos. Mas é nos dois 

primeiros anos após o parto que esta situação é mais frequente (em 15,7% das mulheres 

o tempo entre o parto e a IGO é de um ano e 14,3% fazem a IGO dois anos depois do 

nascimento do último filho). Esta percentagem tende a decrescer com o aumento do 

número de anos entre o último parto e a IGO atual (apenas 9,4% das mulheres realiza a 

IGO três anos após o parto). 

I - Interrupções da gravidez anteriores 

Das 1123 mulheres incluídas no estudo, 247 (22%) já teve pelo menos uma 

interrupção da gravidez anterior. 

Este número tem que ser analisado tendo em conta que pode incluir interrupções da 

gravidez espontâneas ou eletivas ou interrupções da gravidez opcionais. Cerca de 4,6% 

das mulheres já teve abortos espontâneos ou eletivos e 17,9% fez, pelo menos, uma IGO 

(n=201). 

Assim, analisando o número total, 82,1% da população (922 mulheres) recorreram à 

IGO pela primeira vez, sendo que em cerca de metade dos casos este aborto coincidia 

com a 1ª gravidez (51,8%) e 25,9% já tem um filho. 

Quando se analisam apenas as mulheres com IGO’s anteriores, conclui-se que a 

maioria o fez uma única vez (79,6%), embora 16,4% já tenha abortado duas vezes 

anteriormente e, em 4% dos casos, foram realizados 3 ou mais abortos. 

As IGO’s anteriores foram realizadas maioritariamente pelo grupo de mulheres mais 

jovens - 20% das mulheres que já tinham abortado pelo menos uma vez têm idades 

compreendidas entre 22 e 24 anos e 36,4% das mulheres que já tinham realizado duas 

IGO’s anteriores têm entre 22 e 27 anos. 
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A maioria das IGO’s anteriores foi feita por mulheres solteiras (70,6%) que vivem 

com o companheiro (53,1%). Apenas 16,9% das IGO’s anteriores foi feita por mulheres 

casadas. 

A maioria das mulheres com IGO’s anteriores tem o ensino secundário concluído 

(36,3%) e encontra-se, de momento, desempregada (33,1%). Analisando o grupo de 

profissionais ativas, 17,5% das mulheres com uma IGO anterior e 30,3% das mulheres 

que tinham feito duas IGO’s fazem parte do grupo profissional “Trabalhadores não 

qualificados”. 

Quando se investiga a idade que as mulheres tinham no momento que em 

realizaram a primeira IGO, abrangendo as mulheres que têm uma ou nenhuma IGO 

anterior (n=1082), verifica-se que esta é sobretudo realizada entre os 22 e 24 anos 

(16,5%) e os 19 e 21 anos (14%). 

Nos 17,9% do total de mulheres que já tinham tido IGO’s anteriores, foi analisado o 

número de anos entre a IGO anterior e a IGO atual e verificou-se que 6% (n=12) das 

mulheres repetiu a IGO no mesmo ano em que tinha feito a última e 26,4% recorreu 

novamente à IGO em um ano, sendo que 45,3% delas tinham menos de 24 anos. A 

percentagem de mulheres que repete a IGO decresce com o aumento do número de 

anos entre a última IGO e a atual.  

Quando comparado o número de anos entre a última IGO e a atual e a situação 

laboral da grávida, as “Estudantes” apresentaram a média de anos mais baixa (2,29 

anos), seguidas do grupo profissional “Agricultores, Operários, Artífices e outros 

Trabalhadores Qualificados” com uma média de 2,55 anos. O grupo profissional com a 

média de anos mais alta é “Técnicos e Profissionais de nível intermédio” (5,63 anos). 

J - Uso de métodos contracetivos  

A propósito de métodos contracetivos, a grande maioria das mulheres estava a usar 

algum tipo na altura da conceção (61,2%). No grupo entre os 19-30 anos o seu uso é 

mais significativo, em contraste com o grupo de mulheres nas idades limite (13-15 anos e 

43-48 anos).Os grupos etários em que o uso de contracetivo é mais significativo são 19-

24 anos e 28-30 anos (Figura 3). 
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Figura 3. Caracterização do grupo por uso de método contracetivo 

Cerca de 40,9% das mulheres que estão a realizar a IGO pela primeira vez não 

usam qualquer tipo de método anticoncecional, em contraste com 29,3% das mulheres 

que realizaram IGO’s anteriores. 

Quando é utilizado um método contracetivo, os mais usados são a pilula (59,7%) e o 

preservativo (35,2%). Verificou-se que nas idades mais jovens (13-15 anos) e também no 

grupo com 40-42 anos, embora com menos relevância, as mulheres usam mais o 

preservativo (46,2% e 22,2%, respetivamente). Em todos os outros grupos etários, o tipo 

de anticoncecional mais usado é a pílula (Figura 4).  

Figura 4. Caracterização do grupo por tipo de contracetivo 
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Quando analisado o motivo da falha do método contracetivo verificou-se que, à 

exceção do DIU e da pílula, em todos os outros métodos uma percentagem importante de 

mulheres “desconhece” o motivo da falha [49,6% das mulheres que usam preservativo 

como método contracetivo, 41,7% das mulheres que usam adesivo transdérmico, 60% 

das mulheres que usam anel vaginal e a totalidade das mulheres que usam o método de 

calendário ou tinham realizado laqueação tubar (n=2)]. 

O principal motivo da falha do DIU é a deslocação do dispositivo (63,6%) e quando o 

método utilizado é o preservativo, 47,5% das mulheres afirmam que este rompeu. O 

“esquecimento” da toma da pílula é o motivo de falha mais comum que as mulheres que 

usam este contracetivo apontam (46,3%) e, de seguida, o facto de estar a tomar 

medicação concomitantemente com o anticoncecional (24,6% dos casos) (Tabela IV). 

 
n % 

Esquecimento 190 46,3 

Medicação associada 101 24,6 

Distúrbio gastrointestinal 41 10 

1º mês/ troca de pílula 13 3,2 

Erro/atraso ou irregularidade na toma 15 3,7 

Interrupção na toma 13 3,2 

Desconhece 37 9 

Tabela IV. Caracterização do grupo por identificação do motivo da falha da pílula 

Sobre o uso de contraceção de emergência, apenas 0.8% (n=9) das mulheres 

admitiram recorrer a este método, sendo verificada a idade mínima de 20 e a máxima de 

36 anos.  

No que respeita à presença da mulher numa consulta de planeamento familiar 

no último ano, apenas 35,4% da população total estudada respondeu afirmativamente, 

havendo uma percentagem significativa dos grupos etários dos 22-24 e 25-27 anos 

(17,6% e 16,1%, respetivamente).  

Verificou-se que as consultas se realizam essencialmente nos centros de saúde 

(71,7% dos casos) e, em menor percentagem, nos hospitais públicos e instituições 

privadas (11,8% e 13,3%, respetivamente). Os grupos etários que têm maior presença na 

consulta são também os que mais recorrem aos centros de saúde [grupos etários 22-24 

anos (18,2%) e 25-27 anos (16,8%)]. 

Cerca de 34,9% das mulheres que referiram ter frequentado uma consulta de 

planeamento familiar no último ano não estavam a usar método contracetivo na altura da 

conceção e, em contraste, 58,7% das mulheres que negaram ter ido à consulta estavam 

a usar método anticoncecional. 
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K – Tipo de encaminhamento  

No que diz respeito ao acesso à consulta na Maternidade Júlio Dinis para realização 

da IGO, em 65,3% dos casos foi feito por acesso direto da mulher (“iniciativa própria”), 

22,5% resultaram do encaminhamento por outras unidades hospitalares públicas e 

apenas 6,9% resultaram do encaminhamento por parte dos cuidados de saúde primários. 

O encaminhamento por parte de clínica/ médico privado representa uma minoria (2,8%). 

L – Tempo de gestação  

O tempo médio de gestação foi de 7 semanas e 2 dias, sendo o tempo mínimo 

observado de 3 semanas e o máximo de 9 semanas e 6 dias à data da 1ª consulta. 

Não se observam diferenças significativas no tempo médio de gestação quando são 

comparados os diversos estados civis (tempo médio de gestação semelhante ao da 

população total), à exceção do grupo de mulheres separadas com um tempo médio de 

gestação de 5 semanas e 2 dias. 

Também não são encontradas diferenças significativas quando se investiga o tempo 

médio de gestação e a situação laboral das mulheres (empregada/ desempregada/ 

estudante), mas ao analisar os grupos profissionais das mulheres profissionalmente 

ativas, observa-se que as do grupo “Tabelas Superiores da Administração Pública, 

Dirigentes e Tabelas Superiores de Empresa” recorreram à IGO mais tarde, com um 

tempo de gestação médio de 8 semanas e 2 dias, seguido das mulheres do grupo 

“Trabalho doméstico não remunerado” (tempo de gestação médio de 7 semanas e 5 dias). 

As mulheres que recorreram à IGO mais cedo (tempo de gestação médio de 7 semanas) 

pertencem ao grupo “Trabalhadores não qualificados”. 

Comparação entre o grupo de mulheres “portuguesas” e grupo de 

mulheres “estrangeiras” 

A maioria das mulheres de nacionalidade estrangeira tem entre 19 e 21 anos (27,7%), 

em oposição ao grupo de mulheres portuguesas (16,8% de mulheres entre os 22 e 24 

anos). 

Cerca de 75,9% das mulheres estrangeiras são solteiras e apenas 35,7% vive em 

regime de coabitação, contrastando com 67,3% de mulheres portuguesas solteiras em 

que 46% vivem com o companheiro. 

Em relação à situação laboral, a maior parte das mulheres estrangeiras são 

estudantes (50,9%) com um nível de instrução concluído maioritariamente ao nível do 

ensino secundário (48,2%) mas também do ensino superior (17,9%). A maioria das 
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mulheres portuguesas está desempregada (29%) e tem um nível de instrução concluído 

ao nível do ensino secundário e superior (34,9% e 26,1%, respetivamente). 

Em 51,8% dos casos, as mulheres estrangeiras não usavam qualquer tipo de 

contracetivo na altura da conceção e somente 25% tinha frequentado uma consulta de 

planeamento familiar no último ano. Na amostra portuguesa, 37,6% das mulheres não 

usavam contraceção e em 36,9% dos casos havia presença numa consulta de 

planeamento familiar. 

Na amostra de mulheres estrangeiras, em 78,6% dos casos esta era a primeira IGO 

e 17,9% já tinham realizado uma IGO anteriormente; na amostra portuguesa cerca de 

82,6% nunca tinha realizado uma IGO e 13,8% tinha feito uma IGO anterior. 
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Discussão 

 

Em 2012 registaram-se, a nível nacional, 18420 interrupções da gravidez (IG) até às 

10 semanas de gestação por opção da mulher [31] e, na Maternidade Júlio Dinis (MJD) 

1123, o que corresponde a 6,1% do número total. 1 

Desde 2007 registou-se um aumento do número de IGO’s realizadas nesta 

instituição de saúde mas esse aumento tem decrescido de ano para ano. Em contraste, a 

nível nacional verifica-se uma diminuição do número de mulheres que recorrem às 

instituições [31], notando-se uma aparente tendência decrescente do número anual de 

interrupções da gravidez por opção da mulher podendo agora considerar-se a situação 

como estável [26]. 

Na maioria dos países europeus em que o aborto foi legalizado, o número de 

interrupções voluntárias da gravidez não teve tendência para aumentar a longo prazo 

apesar de existirem exceções. Estas exceções refletem as características sociais e 

demográficas variáveis desde o aumento da imigração, da população e da natalidade à 

melhoria dos cuidados de saúde prestados e crescente informação sobre planeamento 

familiar e sexualidade [32]. 

Será importante notar que, não se conhecendo os motivos pelos quais as IGO’s são 

realizadas, quaisquer deduções com o objetivo de os relacionar com a variação do 

número total são sempre especulativas. 

Antes da entrada em vigor da lei de despenalização do aborto, o Ministério da Saúde 

previa cerca de 20 mil abortos por ano em Portugal. Esta estimativa baseou-se no facto 

da Organização Mundial da Saúde considerar que o número de interrupções voluntárias 

corresponderia, em média, a 20% dos nados vivos [33]. 

 A média de interrupções da gravidez entre os 27 estados da União Europeia sobre 

os quais existe informação é de 10,3 por 1000 mulheres em idade fértil (MIF) entre os 15 

e 49 anos e Portugal é o 5º país com o valor mais baixo, com uma média de 7,3/1000 

MIF [34]. Esta média inferior à média europeia só se manterá se existir uma mensagem 

clara e segura de apoio à gravidez planeada, se houver uma aposta no aconselhamento 

contracetivo correto e forem disponibilizados métodos seguros e eficazes [26]. 

Os poucos trabalhos de investigação realizados antes de 2007 e que abordaram este 

tema numa perspetiva epidemiológica não foram realizados em amostras representativas 

da população portuguesa [33], pelo que se torna difícil comparar as características das 

                                                           
1
 Durante o estudo verificou-se que 12 IGO’s realizadas na MJD não foram reportadas à Direção Geral de 

Saúde, motivo pelo qual no relatório de 2012 só constam 1111 casos associados a esta instituição de saúde 
e 18408 a nível nacional. 
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mulheres que recorrem à IGO atualmente com as mulheres que antes se encontravam na 

mesma situação. 

No que diz respeito à idade das mulheres que recorreram à MJD, 59,1% da 

população tem entre 19 e 30 anos e a grande maioria pertence ao grupo etário dos 22 

aos 24 anos (17,5%). Semelhante ao que acontece nesta instituição, a nível nacional 

cerca de 63,9% das IG por opção da mulher ocorre em mulheres com idades 

compreendidas entre os 20 e os 34 anos [31].  

A percentagem de IG em mulheres com menos de 15 anos na MJD é maior que a 

percentagem obtida a nível nacional em 2012, 1,2% vs. 0,38%, respetivamente [31]. Será 

importante referir como possível causa desta disparidade o facto de, na MJD, haver um 

centro de atendimento jovem de grande dimensão. Este é, no entanto, um dado que 

merece ser destacado visto que a gravidez na adolescência afeta negativamente o 

desenvolvimento pessoal e social da jovem grávida sendo considerado um grave 

problema de saúde pública. Torna-se necessário conhecer as causas do problema para 

planear melhores e mais adequadas formas de intervenção e, sobretudo, centrar a 

atenção na necessidade de pôr em prática políticas de prevenção consistentes [32].  

A maioria das IGO realizadas na MJD é referente a utentes que moram na região do 

Porto e 7,9% do número total são referentes a mulheres de outros distritos, 

maioritariamente, outras cidades do Norte e Centro do país. Esta situação é semelhante 

ao panorama nacional visto que os dados apurados relativamente ao número de IG’s por 

região da instituição de saúde e número de IG’s por residência da utente não são 

sobreponíveis [31]. 

No que diz respeito ao estado civil e regime de coabitação das mulheres que 

recorreram à IGO na MJD, concluiu-se que a maior parte delas é solteira (67,7%) e mais 

de metade não vive com o companheiro (54,4%), percentagem que é ligeiramente 

superior à existente a nível nacional (50,6%) [31].  

Relativamente ao nível de instrução concluído da população que recorreu à MJD 

verifica-se que a maioria destas mulheres tem formação académica ao nível do ensino 

secundário e superior (61,1%) e 21,9% ao nível do 3º ciclo. No contexto nacional a 

primeira percentagem não é muito díspar (55,2%) havendo, no entanto, uma menor 

percentagem de mulheres com habilitações ao nível do ensino superior (20%) e um 

aumento da percentagem de mulheres com o 3º ciclo concluído (28,2%) [31]. 

Contrariamente, num estudo realizado antes de Abril de 2007, a distribuição da amostra 

pelos vários níveis de formação académica foi homogénea [18]. 
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Ao analisar a situação laboral do grupo de mulheres que recorreu à MJD, verificou-

se que cerca de metade são desempregadas e estudantes (27,5% e 21,4%, 

respetivamente) e a outra metade são mulheres profissionalmente ativas, 

maioritariamente pertencentes ao grupo profissional “Trabalhadores não qualificados” 

(30%). As mulheres pertencentes ao grupo “Forças militares e militarizadas” representam 

uma minoria do total de registos (1%), no entanto, não é lícito assumir que estas 

mulheres recorram menos à IGO já que este grupo profissional também representa uma 

minoria dentro da população portuguesa empregada [35]. 

A nível nacional, em 2012, a categoria “Desempregadas” representa 22,7% do total, 

sendo a categoria predominante; o grupo profissional “Trabalhadores não Qualificados” 

representa 17% e as estudantes 16,8% da população total, percentagens menores que 

as da população da MJD [31]. 

A situação laboral do companheiro da população que recorreu à MJD é 

desconhecida em 17% dos casos pelo que os resultados desta variável podem não ser 

fidedignos. Verificou-se que os companheiros atualmente desempregados representam 

uma percentagem significativa (17,9%) e, no caso dos homens profissionalmente ativos, 

o grupo profissional mais relevante é o dos “Trabalhadores não Qualificados” (16,9%). A 

nível nacional, a percentagem de situação laboral desconhecida é maior (28,5%) e a 

classe laboral mais representada é a dos “agricultores, operários, artífices e outros 

trabalhadores qualificados”, que representa 19,4% dos casos [31]. 

Será importante referir que, na população estudada, 31,1% dos companheiros do 

grupo de mulheres desempregadas também se encontram em situação de desemprego e 

49,2% dos companheiros das estudantes são também estudantes. 

Relativamente ao número de filhos, 48,9% das mulheres que recorreram à MJD 

não têm filhos e 45,5% têm 1 ou 2. Verificou-se que 30% das mulheres que têm filhos 

recorreram à IGO nos dois primeiros anos após o parto e uma pequena percentagem faz 

a IGO no mesmo ano em que teve o último filho (2,1%). Estes dados são semelhantes 

aos nacionais em que 51,5% das mulheres referiram ter 1 a 2 filhos e 40% não tinham 

filhos [31]. 

Na população estudada, 82,1% das mulheres recorreram à IGO pela primeira vez, 

um facto também confirmado num estudo anterior à despenalização, em que a grande 

maioria das mulheres abortou uma vez, confirmando-se a ideia de que o aborto não é, 

para a maioria, uma forma regular de controlo da natalidade, antes acontecendo de forma 

esporádica e pontual na vida de uma mulher [18]. 
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Cerca de 17,9% das mulheres que recorreram à MJD já tinham feito interrupções da 

gravidez anteriores, sendo que 51,8% o tinham feito nos últimos 2 anos. Ao analisar 

apenas as mulheres que tinham recorrido anteriormente uma vez à IGO (79,6%) 

verificou-se que a maioria é jovem (20% tem entre 22 e 24 anos), solteira (70,6%) e se 

encontra, de momento, desempregada (33,1%). Cerca de 32,4% das mulheres, um ano 

depois de fazer uma IGO, engravidaram novamente e recorreram à MJD para fazer nova 

IGO, sendo que 45,3% delas tinham menos de 24 anos.  

Não foram encontrados dados que comprovem a associação entre o não uso de 

contraceção e a repetição da interrupção da gravidez, visto que 40,9% das mulheres que 

realizaram a IGO pela primeira vez não usavam qualquer tipo de método anticoncecional, 

em contraste com 29,3% das mulheres que já tinham realizado IGO’s anteriores. 

Também a nível nacional a análise dos dados é semelhante apesar da percentagem 

significativamente mais alta de mulheres que já tinham feito IGO’s anteriores (26,1%), 

sendo que 78% tinham feito uma única IGO em contraste com 73,9% de mulheres que 

estavam a recorrer à IGO pela primeira vez [31]. 

Para as mulheres que já tinham realizado IGO’s anteriores, os serviços de saúde e 

os seus profissionais devem ter atitudes complementares e uma atenção especial, 

promovendo medidas e abordagens específicas de modo a evitar gravidezes indesejadas 

e que poderão levar a novos abortos [36]. 

A maioria das mulheres que recorreram à MJD não foram a uma consulta de 

planeamento familiar no último ano (63,8%), mas não pode ser assumida uma 

correlação direta entre este dado e a manutenção de contraceção regular [37]. De facto, 

quando se analisam as duas variáveis verifica-se que 34,9% das mulheres que referiram 

ter frequentado uma consulta de planeamento familiar no último ano não estavam a usar 

método contracetivo na altura da conceção e 58,7% das mulheres que negaram ter ido à 

consulta estavam a usar um método anticoncecional. 

Os cuidados de saúde primários têm um papel importante na prevenção da gravidez 

indesejada pela proximidade e continuidade dos cuidados mas apesar de a 

acessibilidade a consultas de planeamento familiar ser mais fácil do que antes é 

necessário saber se estas são em número suficiente, se a sua distribuição é uniforme e 

as situações em que mesmo havendo consultas e profissionais disponíveis, as mulheres 

não recorrem a eles devido a fatores culturais, sociais, familiares ou outros [36]. Apesar 

de 71,7% da população que esteve numa consulta de planeamento familiar no último ano 

o ter feito em centros de saúde torna-se claro que é necessário aumentar a cobertura e o 

número destas consultas, tendo em conta o grande número de mulheres que negaram ter 

estado presentes numa. 
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Contrariamente aos dados referidos em estudos realizados antes da despenalização 

da IGO, um em 1997 e outro em 2007, em que uma percentagem significativa de 

mulheres não utilizava qualquer método anticoncecional na altura da conceção [18,36], 

atualmente, a maioria das mulheres da população que recorreu à MJD usa um método 

contracetivo (61,2%), sendo este um indicador positivo relativamente à adesão das 

mulheres à contraceção.  

Nesta população, os métodos contracetivos mais usados eram a pilula (59,7%) e o 

preservativo (35,2%). Foi questionada a razão da falência destes métodos e verificou-se 

que 46,3% das mulheres que usavam a pilula admitiram ter-se esquecido de tomar e 

24,6% tomaram outra medicação concomitantemente; 47,5% das mulheres que utilizaram 

o preservativo referiram que houve rutura deste. Em praticamente todos os métodos 

contracetivos usados uma grande percentagem de mulheres desconhece qual o motivo 

da falha (49,6% das mulheres que usam preservativo, 41,7% das mulheres que usam 

adesivo transdérmico, 60% das mulheres que usam anel vaginal), pelo que será 

importante apostar em serviços de informação e disponibilização contracetiva de boa 

qualidade, que responsabilize mulheres e homens por uma vida sexual saudável [14,26]. 

O encaminhamento para a consulta prévia à IGO na MJD resultou 

maioritariamente da iniciativa própria da mulher (65,3%), em menor percentagem do 

encaminhamento por outras unidades hospitalares públicas (22,5%) e apenas 6,9% 

resultaram do encaminhamento por parte de centros de saúde, o que contrasta com os 

dados nacionais, em que a maioria das mulheres acedeu diretamente à consulta 

hospitalar (49,3%) e 36,8% tiveram um encaminhamento prévio dos cuidados de saúde 

primários [31]. Ou seja, comparativamente com o panorama nacional, o número de 

mulheres que recorreram à consulta de IGO na MJD por iniciativa própria é maior e a 

referenciação prévia dos cuidados de saúde primários é significativamente menor. 

Relativamente ao tempo de gestação, o tempo médio na população da MJD foi de 7 

semanas e 2 dias, sendo que as mulheres pertencentes ao grupo profissional “Tabelas 

Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Tabelas Superiores de Empresa” 

recorreram à IGO mais tarde (tempo de gestação médio de 8 semanas e 2 dias). 

Também no estudo realizado pela Associação de Planeamento Familiar em Janeiro de 

2007 é referido que em mais de 70% dos casos os abortos foram realizados até às 10 

semanas, pelo que, mesmo em condições de clandestinidade se estava perante uma 

situação de abortos precoces [18], dentro dos limites atualmente permitidos por lei. 

Na população estudada, 10% das mulheres são de nacionalidade estrangeira sendo 

esta uma percentagem menor que a existente a nível nacional (16%) [31]. Segundo a 
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Direção Geral de Saúde, a proporção de mulheres de nacionalidade não portuguesa tem 

sofrido um ligeiro aumento anual (variação anual de +1% desde 2008) [38]. 

A maioria das mulheres estrangeiras é mais nova que a maioria das mulheres de 

nacionalidade portuguesa, sendo que existe uma maior percentagem de mulheres 

solteiras e uma menor percentagem de mulheres que vivem em casal. São 

maioritariamente estudantes com formação académica concluída ao nível do ensino 

secundário. Comparativamente ao grupo de mulheres de nacionalidade portuguesa, a 

percentagem de uso de contracetivos e presença numa consulta de planeamento familiar 

no último ano é consideravelmente menor no grupo de mulheres estrangeiras (48,2% e 

25% na amostra de mulheres estrangeiras vs. 62,4% e 36,9% na amostra de mulheres 

portuguesas), para além de que o número de IGO’s anteriores neste grupo de mulheres é 

também superior (17,9% vs. 13,8%). 

Estas conclusões, aliadas ao aumento do número de cidadãos estrangeiros a residir 

em Portugal [39], representa para o Estado um desafio acrescido em dois aspetos: por 

um lado, o enquadramento e conhecimento de representações e práticas culturais 

diferentes na área da saúde sexual e reprodutiva; por outro, a necessidade de garantir o 

acesso aos cuidados de planeamento familiar e cuidados materno-infantis [27,38]. 

Não fazendo parte do âmbito deste trabalho não foram abordadas variáveis 

referentes ao procedimento da IGO.  

Seria pertinente avaliar a IGO do ponto de vista hospitalar e, entre outros aspetos, 

analisar a presença das mulheres na consulta de revisão e o método de contraceção 

selecionado após o procedimento para excluir o aborto recorrente como falha da 

consulta/ contraceção. 

Para além disso, conforme previsto na lei a mulher tem 3 dias de reflexão para 

decidir se quer ou não interromper a gravidez, seria importante conhecer o número de 

mulheres que, após a consulta prévia, desiste de realizar a IGO. 
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Conclusões 

 

No final deste estudo é possível afirmar que o recurso à interrupção da gravidez 

opcional, na população de mulheres que recorreram à Maternidade Júlio Dinis, é 

independente da situação profissional, formação académica e nível socioeconómico da 

mulher.  

Quem mais recorreu a esta instituição foram mulheres de nacionalidade portuguesa, 

embora não se possa negligenciar o número significativo de mulheres de nacionalidade 

estrangeira, maioritariamente jovens, solteiras e pertencentes ao grupo profissional 

“Trabalhadores não qualificados”, sendo importante referir que uma percentagem 

considerável de mulheres são desempregadas e estudantes. 

Visto que a maioria da população que recorreu à IGO não tinha estado presente em 

nenhuma consulta de planeamento familiar no último ano torna-se importante apostar nos 

cuidados de saúde primários e aumentar em número e cobertura estas consultas, dado 

seu importante papel na prevenção da gravidez indesejada. 

A grande maioria das mulheres recorreu à IGO pela primeira vez mas, para as 

mulheres que recorram ao abortamento várias vezes, deverão ser criadas estratégias 

diferentes conforme as destinatárias.  

Dada a dimensão desta situação é necessário realizar mais estudos para facilmente 

adequar programas e campanhas de prevenção/educação e melhorar a acessibilidade a 

consultas de planeamento familiar de modo a diminuir a taxa de gestações não 

desejadas, para além de perceber quais os impactos reais da situação económica e das 

políticas de saúde reprodutiva em Portugal. 
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